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webwinkel voor beenmode

Maatjevandekous laat weer van zich horen. In deze nieuwsbrief vindt u twee mooie
aanbiedingen en informatie over onze nieuwe artikelen.

Maartactie: panty’s -10% | sokken -20%
In maart geven we 10% korting op alle panty’s! Koop nog gauw
een duurdere dikke panty (er kan nog best vorst komen!) en sla
alvast een paar dunnere in.

Mannen en kinderen hebben deze maand een streepje voor:
20% korting op alle sokken! Dat geldt voor de nieuwe zandkleurige
herensokken van Calvin Klein, maar net zo goed voor de vrolijke
Happy Socks en de effen kindersokken van Yellow Moon.

Nieuw: Suntime-panty van Oroblu
Het wordt mooier weer, de rok of jurk wordt misschien korter,
maar in ieder geval dunner. Daar hoort een panty bij die je benen
een mooi gebronsd effect geeft. Dat is een 15-denierpanty uit de
serie Suntime van Oroblu. Er zijn drie kleuren: sun, summer en
doré. Deze panty heeft geen speciale teen of broekje, waardoor je
hem amper ziet, terwijl het lijkt alsof je benen al mooi gebruind
zijn. Probeer hem! Kennismakingsactie: bij aankoop van twee
Suntime-panty’s krijgt u 20% korting!
Compliment
Excuus van een goede klant: “Ik heb nog niet weer besteld, want jullie panty’s gaan niet
kapot!” Al onze artikelen zijn van goede kwaliteit, maar dat heeft kennelijk ook nadelen…
En verder
We zijn blij met nieuwe klanten, dus nog steeds krijgt iedereen die een nieuwe klant
aanbrengt € 5 korting op een volgende bestelling. Laat u de nieuwe klant uw naam
doorgeven? Dan regelen wij de korting voor u.

Leuk om te weten
Favoriet
Dit zijn de meest verkochte Happy Socks:

Hebt u tips voor ons? Mail ze naar
info@maatjevandekous.nl.
André & Janneke de Jong
www.maatjevandekous.nl
www.facebook.com/maatjevandekous
Like ons op Facebook.
Stuur de nieuwsbrief door!

Bezorging
In postcodegebieden 2820 t/m 2825 en 2860 t/m 2871: altijd gratis bezorging!

